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Bezděz - dominanta kraje pískovců a nejoblíbenější hrad Karla Hynka Máchy.
Více o jeho historii se dozvíš v článku na straně 14.
Foto: Tas

Na vandrech nám často
zkříží kroky staré cesta
vedoucí kamsi skalami.
Článek nazvaný
Po stopách úvozových cest
v Kokořínském dole
najdeš na straně 10.
Na fotograﬁi je
Hlučovská cesta.
Foto: Žralok
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Vitamín KŘ

Ahoj všichni trampové, pískomilové a vitamínokřžrouti
Přijměte další číslo Vitamínu Kř! a poděkování za jeho další posílání (mailové verze), či předávání
(papírové vydání), či dokonce tisknutí z poslaného PDF (více na straně 9).
Jen díky vaší spolupráci se z Vitamínu stává hodně čtený a rozšířený časopis a to tak, že se již
ani neodvažujeme odhadovat jak hodně. Nechci používat velká vznosná slova, ale pro nás je to
důkaz, že trampové stále drží pohromadě.
Posíláte nám své připomínky a názory. Asi nejvíc se jich týká toho, že ve Vitamínu není víc zpráv
z trampských akcí a dokonce pozvání. To je těžké...
Situace je taková, že se nám do Vitamínu nechce tato pozvání dávat a psát o trampských akcích
nějak podrobněji. Důvod je jednoduchý a psala jsem to i v předešlém čísle. Vitamín Kř! čtou nejen
hrdinové, ale i padouši a tomu se zabránit nedá.
Stále je v živé paměti návštěva policie a pracovníků českolipského muzea na Galatce, když
se dozvěděli o tam konané trampské akci, vyzvědači s fotoaparátem na trampské slezině
v Blíževedlích, kteří si fotili obličeje zúčastněných trampů a další „srandičky“ .
To, že je teď relativní klid v pískovcích - myslím
tím Kokořínsko a pár dalších pískovcových krajů
(v Českém ráji, či v NP Českosaské Švýcarsko
nemůže být o klidu ani řeči), neznamená, že
padouši spí. A proto nám přijde zbytečné jim
pomáhat i na stránkách Vitamínu (o tom, kolik
toho na sebe pískovcoví trampové prozradí na
internetu, by byl samostatný článek a třeba
v příštím čísle i bude).
Myslíme si však, že trampování není jen
o trampských kempech a akcích, ale hlavně
o přírodě a taky i historii a paměti kraje, ve
kterém prošoupáváme podrážky svých bot a toho
všeho je v pískovcovém teritoriu dostatek.
Vitamín Kř! proto přináší nejen články
Graﬁka: Lišák
s trampskou tématikou, historky, kreslený
humor a samozřejmě akční reportáž Rovers patriot story, ale i povídání „o té přírodě a historii,“
a bude to tak i nadále. Doufáme, že se nám tímto číslem podařilo najít jakousi vyváženost
a budeme rádi, když nám napíšeš svůj názor.
Právě díky té pomoci desítek kamarádů a kamarádek s tiskem, roznášením, posíláním i další
propagací, se z Vitamínu Kř! stalo jakési pojítko mezi námi všemi, kteří poznali kouzlo nočním
ohněm osvíceného převisu, radosti z nalezené studánky za parného léta, staré cesty, jeskyně,
nového trampského campu...
Přeji za redakci krásné léto a na podzim ahoj nad dalším číslem Vitamínu.
- Maruška Ps: Uzávěrka dalšího čísla Vitamínu je 20. září.
Uvítáme příběhy z vandrů, ve kterých hrají svoji roli ochranáři a to hlavně ze současné doby!

Chceš dostávat VITAMÍN KŘ! až domů?
Není problém. Nemůžeš si ho sice předplatit, protože si na předplatné nehrajeme, ale když
nám na redakční mail vitamin.kr@volny.cz napíšeš, že ho chceš dostávat v elektronické
podobě, tak je vše vyřešeno a bude ti posílán, hned jak vyjde.
Pokud si ho chceš sám vytisknout, tak více najdeš na straně 9.

Vitamín KŘ

strana 3

DRBY, ZPRÁVY, OZNÁMENÍ ...
Konec kempu Rezavá konzerva
Letos v dubnu se dopsala skvělá historie starého
campu v Českém ráji - slavné Rezavé konzervy.
Camp, na kterým jsem spokojeně sherifoval skoro
13 let bez nehod proplouval všema ochranářskejma
válkama, co jich v Českém ráji za poslední roky
bylo a zatímco ostatní campy v tomhle kraji
padaly jeden za druhým, na „Rezatce“ jsme já i
ostatní trávili noce u táborového ohně, kterej nám
spokojeně plápolal u nohou na tomhle malým
převisu.
Až jsem si k čertu říkal, že snad pro trampa
není v Českém ráji až tak zle a že Rezavá konzerva
má před sebou ještě pěknejch párů kanad
na prošoupání. No, nestalo se. Proklatá ruka
ochranářova vyšťárala i tohle skryté místečko,
zlikvidovala camp a zatípla trampskou historii
malýho převísku v tý prťavý kouzelný rokli, kde
ptáci navečír zpívaj nejlepšejc ze všech podvečerů
a roklí co znám.
Al - sherif T.O. Rezavá konzerva

Webové stránky trampské literární
soutěže Trapsavec
Co jsme tak koukali, jsou zatím ve výrobě, ale
mají dobrý začátek. Najdeš tam kromě statistiky
od roku 1971 - ano, tak dlouho se tahle trampská
soutěž pořádá - i několik desítek vítězných
povídek a básní (a to je teprve začátek), aktuality
z trapsaveckého dění a další zajímavosti.
Více na: http://www.trapsavec.cz/

Cena vody v Blíževedelské hospodě...
... u kostela je 5 Kč za 1,5 litru napuštěných
do láhve na místním WC. Tolik musela hospodské
zaplatit naše kamarádka. Tak tohle jsme ještě
nežrali, docela síla.

Atlas pískovcových
skalních měst
Jiří Adamovič, Radek Mikuláš, Václav Cílek

Nejstarší kempovky
Stalo smutným faktem, že se na kempech ztrácejí
kempovky. Jednou z krásných výjimek je kemp,
na kterém se nachází kempovky začínající rokem
1984! Tedy již 26 let! V těch nejstarších se již velmi
špatně čte, ale našli jsme tam spoustu krásných
zápisů, třeba jeden z nich varoval před příslušníky
Veřejné bezpečnosti, kteří dávají pokutu 20 Kčs.
To už je snad exponát do Trampského muzea ...

Chlubení se cizím peřím
Tak nějak by se dalo zhodnotit chlubení některých
ochranářů, že se jim z území NP Českosaské
Švýcarsko podařilo trampy vyhnat. Samozřejmě,
že jim neupíráme jisté zásluhy, hoši se jeden čas
snažili opravdu usilovně, všechna čest, ale podle
našeho laického odhadu má na snížení počtu trampu
největší zásluhu autobusová doprava z Děčína, lépe
řečeno - trampům naprosto nevyhovující spoje.
A táhnout se na víkend až od vlaku, to je docela
lán cesty.

Vzpomeňte si na tuláckou holku ...
Dne 25. června uplyne už 11 let co dobrovolně
odešla 19letá opravdová tulácká holka ze skal Jíta Pulerová z Litoměřic. Pokud se budete toulat
Kokořínskými skalami, nebo zavítáte na Kačabaču,
vězte že je tam všude s vámi ...

Poprvé je tady (a konečně...) obsáhlá publikace
poskytující úplný přehled pískovcových skalních
měst nejen v jejich tradičních lokalitách, ale třeba
i na Moravě a Slovensku.
Kniha na svých 460
stranách
obsahuje
několik set barevných
fotograﬁí z celkem
80 skalních oblastí!
Podává vysvětlení o
jejich vzniku, zahrnuje
i různé formy lidských
zásahů do pískovce.
Když napíšu, že
jde o knihu, která
opravdu nesmí chybět
v knihovně každého
pískomilného trampa,
tak nepřeháním.
Pokud nenajdeš Atlas pískovcových skalních
měst ve svém knihkupectví, můžeš si ho objednat
přímo u vydavatele na adrese:
http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=
152895&aﬁl=1062
- Tony -

Letos v prosinci by se dožila pouhých 30 let.
- Carmen -

Máš nějaké drby, zprávy, oznámení? Novinky, nad které není?
Tak je pošli na e-mail: vitamin.kr@volny.cz
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ROVERS PATRIOT STORY - 4. díl
Kapitán Klos se opatrně plížil k osvícenému převisu od kterého byl slyšet jakýsi hluk. Byl unaven.
Celé odpoledne se dostával z nádraží v Bakově do tohoto operačního prostoru jménem Český
ráj. Již se chystal přespat pod jednou z četných pískovcových skal, přes které při svém nočním
klopýtání potkal, když tu jeho nos zachytil charakteristický odér kouře. Šel po jeho pachové stopě,
která ho přivedla až k převisu, pod kterým bylo, s ohledem na pozdní noční hodinu celkem živo.
Ve svitu ohně uviděl několik postav stojících kolem na břichu ležícího muže a jakousi podivnou
dívku lezoucí kolem něho po všech čtyřech a vydávající nesouvislé zvuky. Náhle se dívka vymrštila
a s pohledem upřeným do tmy mimo převis jasným hlasem cosi zahlásila.
V tu chvíli se z druhé strany objevil muž ve špinavém tričku Nejsem člověk, jsem archeolog,
který přistoupil k ležícímu muži. Klos si byl naprosto jistý, že slovo „obyčejný“ před slovem „člověk“
je zašpiněné hlínou. Důkaz mu byl podán hned vzápětí. Hlas muže byl totožný s hlasem nacistické
bestie Klugem, který slyšel předešlý den při vykopání svého hibernačního sarkofágu a odvážnému
rozvědčíkovi z něho znovu naskočila husí kůže.
Pomalu se odplížil zpět. Musel si zklidnit myšlenky. Byl si naprosto jistý, že bestie Kluge se na konci
války propadl do ledárny pivovaru v Mnichovo Hradišti, kde jistě umrzl. Navíc od války uplynulo
65 let. Nemohl to proto být tento mladík, ale začínal tomu moc nevěřit. Jeho devátý smysl
rozvědčíka bil na poplach a ani se nezdržoval s volání čtvrtého rozměru.
Přeci není možné, aby nacistická bestie Kluge chodil po nocích jako jakýsi archeolog a dělal.
„Co vlastně dělal?“ uvědomil si Klos a začal se plížit zpět k převisu, kde „Kluge“, jak ho v duchu
začal Klos nazývat, pravděpodobně mučil toho zajatého nebožáka.
Křik oběti byl totiž slyšet až příliš jasně a svědčil o velikém utrpení.
„Ach bože! Ach velký Staline“ vykřikl tiše Klos a vyděšeně zíral na obludnou scénu, které se před
ním objevila v plné hrůze.
Nebohý zajatec ležel svázán a položen zády přes pískovcový balvan a třeštil oči na rezavý nůž,
který „Kluge“ držel ve své pravé ruce. Hned vedle něho klečela na kolenou vychrtlá dívka svíjející
se v extázi a přes pěnu jejích úst se k rozvědčíkovy nesla její slova „zabijeme trampííčka, nemá
rád netopýýýrky. Vyrveme mu srdíčko, glum a sníme. Mám ráááda, když mi trampííčci svoje dávají
srdíčkááá. Glum, chutnajííí nám!
TRAMP IS DEATH! TRAMP IS DEATH! začal křičet „Kluge“ a zaklonil hlavu. DEÉÉÁÁÁTH!
Klos cítil, jak mu pot stéká po čele.
Zajatec se jen bezmocně svíjel a v děsu lapal po dechu.
„Kluge“ přestal křičet a s hlavou stále zakloněnou pokračoval v obřadu.
„Ano“ pomyslel si Klos. „Nic jiného to nemůže být, než jakýsi barbarský rituál“.
„VELKÝ NIKDY NEDOTKNUTELNÝ SEDIMENTE, slyš své pokorné služebníky“ pronesl „Kluge“
slavnostním hlasem.
Dívka přestala ječet.
Z šera přistoupili - blíž k ohni a k zajatci - další postavy. Utvořili kruh, spojili své ruce a hlubokým
monotónním hlasem začali recitovat:
Trampů je moc
Dej ochutnat jim svou moc
Nech ve skalách jen nás
Tvé služebníky
Z Ochrany přírody prosebníky
Buď vládce náš
Ochrany přírody papaláš!
Zavládlo ticho, rušené pouze houkáním jakéhosi seyčka, šuměním větru v korunách pokroucených
borovic a hlasitým přerývaným oddechováním nebohého zajatce.
„Kluge“ se nad něho naklonil a pozvedl rezavý nůž. Vychrtlá dívka roztrhla košili na zajatcově
hrudi a začala nekontrolovatelně slintat.

Vitamín KŘ
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Kapitán Klos si uvědomil, že jestli něco nepodnikne, tak ho nadosmrti bude pronásledovat svědomí,
pocit zmaru a ztracené tváře.
Pokud chtěl i nadále zůstat hrdinným rozvědčíkem, musel zajatce zachránit. Ať je to kdo je to.
Jeho mozek horečně pracoval.
„Ano, to je ono“, pomyslel si s uspokojením. Vysvobodím ho pomocí víry jeho katanů. Z brašny
vytáhl maskovací sprej s velkým rudým vykřičníkem. Klos zaváhal. Ještě nikdy nepoužil sprej
Opium lidstva. Sprej, který svého nositele maskuje za objekt víry jakýchkoliv věřících v okolí.
„Doufám, že ten jejich Sediment není jen hromada inteligentního písku.“, povzdechl si Klos, urval
plombu na spoušti spreje, zavřel oči a postříkal se od hlavy až k patě.
Vzápětí na pravé tváři ucítil horko a v levé ruce ho začal tížit jakýsi předmět.
Otevřel oči.
V pravé ruce držel hořící pochodeň a v levé knihu. S úžasem spatřil na své hrudi ženská prsa,
které zakrývala řasená roba a na hlavě cítil tlak od jakési koruny.
Odložil knihu a z pohozeného batohu vytáhl malé zrcátko. Podíval se a tiše zaskučel.
„Proklatě!“
Z malého zrcátka se na něho koukala s užaslým výrazem tvář obživlé Sochy svobody!!!
Barack Obama měl za sebou perný den. Odpočíval ve svém obývacím pokoji a koukal na velkoplošnou
plazmovou obrazovku. Nevnímal ji. Hlavu měl plnou problému v lokalitě V.L.H.O.S.T.
„Ach jo, snad to jsou bojovníci za svobodu“ povzdechl si a zavřel oči.
Dveře se rozrazili a v oblaku třísek se objevila postava pana XY, skutečného šéfa CIA.
„Pane prezidente!“ lapal po dechu. „Musíte vyhlásit červený poplach!“
Baracka Obamu polil studený pot.
„Červený poplach? Ale to je skoro světová válka?!“
Pan XY se svalil do sedačky vedle prezidenta.
„Zachytili jsme signál s mikrovysílačky, kterou má James Bond voperovanou u svého srdce a která
monitoruje psychický stav agenta 007. Signál je zcela identický s jeho psychickým stavem, který
měl v době Kubánské krize, za Pouštní bouře v Iráku, dopoledne 11. září 2001 i při přebírání Oskara
za nejlepší vedlejší herecký výkon. Něco strašlivého se děje! Ale tentokrát, pane prezidente, to
budeme my, Spojené státy americké, které promluví jako první!“
Barack Obama na něho bez hlesu zíral a v duchu se proklínal za vyhrané prezidentské volby.
Otevřel dvířka barové skříňky, vyndal z ní kufřík potažený černou kůží, vymačkal kód a zdvihl
víko.
Vnitřek kufříku vyplňovala počítač s dotekovou obrazovkou, na kterou byl nalepen list papíru
s nápisem PANE PREZIDENTE BUSCHI, TOTO NENÍ PLAY GAME!!!
„Ach jo, taky jsem mohl kufřík již zkontrolovat za tu dobu co jsem prezidentem“, povzdechl si
Barack Obama a strhl papír.
S třesoucím prstem vymačkal PIN a přisunul prst nad červený bod, která se na obrazovce objevil,
společně s bodem černým, majícím v sobě piktogram atomové bomby.
Nadechl se a zvolna položil ukazováček na červený bod.
„Dammed“ pronesl operátor v Nevadské základně prvního úderu a vyhlásil ostrý poplach.
„Dammed“ pronesl operátor v Aljašské základně prvního úderu a vyhlásil ostrý poplach.
„Dammed“ pronesl operátor v Guamské základně prvního úderu a vyhlásil ostrý poplach.
„Dammed“ pronesl dozorčí důstojník americké jaderné ponorky USS George Washington a vyhlásil
ostrý poplach.
„Sabaka“ pronesli operátoři v ruských základnách prvního úderu v Sedmipalatinsku a na Nové
Zemlji a vyhlásili ostrý poplach.
„*****“ pronesl operátor čínské základny prvního úderu v Tibetské náhorní plošině a vyhlásil
ostrý poplach.
Barack Obama střídavě koukal na svůj ukazováček, kterým právě nesmazatelně vstoupil do
pravděpodobně končících se dějin a střídavě na obrazovku kufříku, který byl zapojen do centrálního
počítače v Pentagonu.
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Vzápětí se rozdrnčel rudý telefon s nápisem Kreml a žlutý s nápisem Peking. Pouze modrý telefon
s nápisem Brusel byl tiše. Barack v duchu pochválil nečekanou loajalitu Evropské unie a vykročil
k těm vyzvánějícím. Cestou zakopl o volně ležící kabel vedoucí z modrého telefonu.
„No jasně, vždyť mi Evropané do teďka nebyli schopni dát číslo na svého prvního prezidenta“
pomyslel si ulehčeně. „ O jeden problém míň“
Nad telefony chvilku zaváhal a pak zvedl žlutý a zahlásil se spisovnou mandarínskou čínštinou.
V Moskvě praštil premiér Putin sluchátkem telefonu s obrázkem americké vlajky, která měla
na modrém poli místo hvězdiček lebky a obrátil se na své nastoupené generály a maršály.
„Ani negavarjů s nami. Eto óčeň plócho. Čto dělájet taváriš Kapitán Klos?“
Tváře důstojníků se zachmuřili a z jejich středu vykročil maršál XY, skutečný šéf obrozené KGB.
„Vaše vysokoblahorodí, nevíme přesně o co jde, ale mikrovysílačka kterou má Kapitán Klos
voperovanou do srdce nám nehlásí tradiční příval lásky ke komunismu a všemu ruskému,
ale k jakési Svobodě! Považujeme to na projev nám zatím neznáme diverzní akce amarikáncov,
která je pravděpodobně spojená s přítomností amerikánských střel Patriot v Čechaslávakii.
„Éto vajna“ pronesl Putin chmurně.
„Da, vaše vysokoblahorodí, eto vajna“ potvrdil obavy premiéra skutečný šéf KGB

V jakési zapadlé českolipské herně seděl na přisunuté barové židli urostlý tramp a soustředěně
zíral do obrazovky hracího automatu Naše Jasná Výhra. Díky mobilnímu viru Lesní moudrost
forever se přes něho hacknul do centrálního počítače Pentagonu a se zájmem sledoval cvrkot.
Za ním stála vysoká štíhlá blondýnka s mačetou volně pověšenou přes záda a kdyby její přiléhavý
obleček neměl odstíny všech možných zelených barev, ale třeba jen zářivě žlutou, mohl si
jí náhodný pozorovatel splést s Kill Bill. Ale náhodní pozorovatelé v herně nebyli, opustili ji houfně
již při příchodu této zvláštní dvojice. Jen v koutě se krčil nešťastný barman s vyhazovačem, oba
přemýšlející o změně živnosti.
„Maruško, začíná to být vážný, budeme se muset do toho vložit i my. Tisícovka bude stačit?“
pronesl zamyšleně tramp, deaktivoval vir Lesní moudrosti, poněkud toporně vstal od jednorukého
bandity a začal vybírat z hracího automatu s hlasitým břinkotem sypající se peníze.
Dvojice vyšla z kavárny ven a s údivem si uvědomila, že venku už pomalu svítá.
„To se nedivím, že barman nechtěl žádné peníze, vždyť už měl asi zavřeno“ pronesla zamyšleně
Maruška a rozhlédla se kolem sebe.
Městem vlál ranní osvěžující větřík, z nedaleké čtvrti se nesly teskné tóny rómského sborového
zpěvu a na konci ulice poblikávalo neonové světlo s jasným červeným srdíčkem a nápisem
Nicht club.
„Co myslíš kamaráde, bude mít jejich kuchyně ještě otevřeno? Potřebujeme suroviny na uvaření
pořádné porce boršče.“
Zvláštní dvojice jako na povel nadhodila svoje usárny ležérně hozené přes pravá ramena a lehkým
pomalým krokem, kterým většinou kráčí dějiny, nebo lidé rozhodnutí je změnit, se vydala zjistit
odpověď směrem k červenému srdci.
„Ty Maruš, napadá tě nějaký typický americký jídlo, který by se dalo i jíst?“

Pokračování v dalším čísle Vitamínu KŘ!
- Pro Vitamín Kř! dodává přímo z terénu náš zvláštní válečný zpravodaj -

Pokud jsi se dostal k Vitamínu Kř! až tímto číslem a rád bys přečetl i předchozí tři,
není problém, napiš si na redakční mail vitamin.kr@volny.cz a budou ti poslány.

Vitamín KŘ
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STOPOU TOULAVOU
DO PÍSKOVCŮ
Do minulého Vitamínu jsme upirátili hezkou
ilustraci Mikiho Ryvoly, kterou nakreslil do
Fredyho knihy Stopou toulavou. A od znalců
trampské literatury nám došlo několik dotazů
a zároveň návrhů, ať rovnou přetiskneme i tu
část knihy, která se vandrování po pískovcích
týká a ke které byl Mikiho obrázek původně
kreslen. Tak tady je a Fredymu děkujeme za
poslání textu.
Dřív než se znovu pustím do vyprávění,
musím očistit trampské mundúry od slámy
a jiného neřádstva, které na nich uvízlo
v předchozích dvou kapitolách. Chci se
tentokrát vydat tam, kde se nám trampům
postarala o střechu nad hlavou sama Matka
příroda. Vyjeďme na vandr do skal!
Nejvíc převisů je v pískovcových oblastech.
Pod těmi většími se nechá rozdělat oheň; na
suchém listí nebo na loži z kapradí se pohodlně
vyspí i početnější sestava. Do dutin, které
slouží jako poličky, bývá zasunuta nedohořelá
svíčka, lžíce, sklenička s cukrem nebo se solí
a podobné nezbytnosti. Často nechybí ani
hrábě k uhrabání písku okolo ohniště. Také
sešit se záznamy, kdo tu kdy přespal nebo
tudy jen prošel, jestli našel camp uklizený,
nebo na něm byl nepořádek. Pod některé
převisy se vejde jen menší parta a pod těmi
nejmenšími se k sobě musí trampská dvojice
pořádně přitisknout.

návštěvě jsme zjistili, že jen kousek od převisu
je v nenápadné nízké stavbičce malá nádrž
pitné vody.
Bylo by dost zvláštní, nezažít ve zvláštním
kraji zvláštní příhodu. V půli noci mě pod
„naším“ převisem vzbudil zvuk rázných kroků
ve spadaném listí. Napůl jsem se posadil a
vytřeštil oči do tmy. Lesem se ubíralo jakési
podivné zvíře, mohutnější než jelen. Protřel
jsem si oči, jestli se mi to nezdá. Záhadný tvor
zmizel, ale chvíli se ještě z rokle ozýval šramot
listí a lámání větví.
U ostatních jsem ráno se svým zážitkem
neuspěl. Nerušeně spali, nic neviděli ani
neslyšeli a já jsem prý musil mít živý sen. Když
jsem zvíře popsal jako ošklivého koně, s chutí
se zasmáli. Kdosi ještě podotknul, že bych měl
před spaním méně pít. Žádné zřetelné stopy
jsem nenašel a nakonec jsem sám pomalu
začínal věřit tomu, že se mi všechno jen
zdálo.
Šli jsme na autobus do Horní Vidimi
a cestou sbírali houby. Do hospody jsem přišel
jako poslední. Ti, kteří ráno vrtěli hlavou,
teď souhlasně přikyvovali. Soňa vyslechla
rozhovor místních myslivců; bavili se o losí
samici, která se potlouká po okolí. Šlo tedy
o jeden z vzácných případů, kdy velké zvíře
ztratí orientační smysl a zatoulá se daleko od
své domoviny. A los bez paroží opravdu trochu
připomíná ošklivého koně.

Pražští trampové to mají nejblíž do zvláštního
kraje, spjatého se jménem nejslavnějšího
českého básníka. Na Kokořínsko vedly i první,
ještě nesmělé vandrovní kroky Gézy Včeličky.
A chatka, u které byl nedávno natočen první
trampský klip, ten s Wabiho písní Made in
Pade, je přilepená k jedné z tamějších skalních
stěn.

Obyvatelé chalup nalepených na skalní
stěny využívali umělé jeskyně, vysekané
v měkkém pískovci, jako chlívky a kolny.
Zachovala se i opuštěná skalní obydlí. Některá
z nich osídlili trampové. Spal jsem ve dvou
takových temných příbytcích; byly vystlané
chvojím a tak se v nich zimní noc nechala
celkem dobře přečkat. Kluci z Truskavny si ve
skalní místnosti, zdobené dokonce vysekanými
záklenky, zřídili hospodu. Jen tak pro sebe.
Žíznivému trampovi ale rádi natočili půllitr piva
a chtěli za něj směšných pár korun. S Tulákem
Pavkou a několika dalšími kamarády jsme tam
jednou strávili příjemný večer.

Na začátku osmdesátých let jsme si oblíbili
jeden z mnoha převisů, ukrytých v úbočí
hlubokých kokořínských dolů. Pro jistotu
podotýkám, že jsme pod něj nejezdili každý
týden nebo každých čtrnáct dní, ale jen
jednou do roka. Kdyby si Paběrky měly vybrat
nové jméno, mohly by se jmenovat Osada
pokaždé jinam. Poprvé jsme si přinesli vodu
z šemanovické nebo jestřebické hospody,
podruhé jsme rozpouštěli sníh. Až při třetí

Nedaleko od Truskavny je jiné kamenné
doupě, zvané Zbořenka. Střídavě ho obývají
různé party. Když jsme jednou listovali
návštěvní knihou,všimli jsme si, že tam jezdí
jen samí kluci. Moc jsme se tomu nedivili,
obydlí bylo dost neútulné. Napadlo nás zahrát
si na dívčí osadu. Napsali jsme do sešitu, jak to
tady mají hezké, a že bychom tu my děvčata
někdy ráda přespala, kdyby to nevadilo.
Podepsali jsme se jako Jája, Čvachta, Bubulína

strana 8

Vitamín KŘ

a tak nějak podobně. Než jsme se na Zbořence
znovu zastavili, uplynulo dost času. Návštěvní
kniha zmizela a tak nevíme, jestli chlapci
podvrženému zápisu uvěřili.
Romantickým skalním bludištěm jsou
takzvané Roverské skály mezi Zakšínem
a Blíževedly. Když jednou za deset let hledáme
ve spleti předskalí a postranních roklí útulný
Dannyho camp, nepovede se nám to na první
pokus. Lze věřit tvrzení, že se tady pod převisy
skrývali ruští vojáci, kteří zběhli z nedalekého
vojenského újezdu Ralsko. A pod známý Tisící
kámen se prý v období dávných válek vešla
celá tisícovka obyvatel okolních vsí. Trampové
si chtěli tento největší převis uchránit jen pro
sebe a tak seškrabovali se stromů turistické
značky. Turisté je příští rok obnovili, trampové
je zase seškrabali a tak to šlo pořád dokola.
Parta, která před třemi léty k Tisícímu kameni
mířila, hovořila německy. Doma by si oslavu
Silvestra pod převisem asi nemohla dopřát.

Jednu ze skalních oblastí potkalo neobyčejné
štěstí. Tramp Kódl přesvědčil Miloslava
Nevrlého, že je nutné napsat o ní knihu. A jinak
než velice pěkně Náčelník psát neumí. Navíc dal
Jetřichovickým stěnám nové jméno. Ti, kteří
Zadní zemi tolik milují, měli naopak smůlu. Při
vyhlášení Národního parku České Švýcarsko se
na trampy zapomnělo. Endemická, vyhynutím
ohrožená odrůda tvora Homo sapiens nebyla
zařazena do seznamu chráněné fauny…
- Fredy -

Ilustrace: Miki Ryvola

přebráno z knihy Stopou toulavou
více na: http://www.sdruzeni-avalon.cz/knihy.php

Vytiskni si vlastní
Vitamín Kř!
Pokud máš pohodový přístup ke kopírce
či tiskárně, tak ti rádi pošleme tiskové
PDF Vitamínu Kř!
Jeho velikost je do 10 mega a poslali
bychom ti ho přes Úschovnu.
Reagujeme tímto na časté žádosti
(hlavně po předchozím čísle) a tímto
i děkujeme všem, kteří mají možnost
vytisknout pár výtisků Vitamínu pro
sebe, svoje kamarády a na rozhoz po
kempech.
Už jsme se setkali s výtisky, které
nebyly od nás a moc nás to potěšilo.

Hledáme roznašeče
Vitamínu Kř!
Musím ve svém vyprávění o převisech
přibrzdit. Útulků, kterým chybí přední stěna,
ale mají bytelnou kamennou střechu, je víc,
než jsem zpočátku předpokládal. Už se tedy
jen letmo zmíním o skalních městech Českého
Ráje, kde jsem na campu horolezců pod
Obrovákem chtěl přespat na ohništi zasypaném
pískem a brzy se z té rozpálené pece odvalil;
o Polomených horách, liduprázdné končině nad
rekreanty obsazeným Máchovým jezerem;
o Toulavcových maštalích s přilehlými úzkými
tajemnými roklemi; o Děčínském Sněžníku,
kde nám opravdu sněžilo a kde jsme žádný
převis nenašli; musili jsme zalézt pod zem
a o nepohodlný nocleh ve skulinách mezi
kamennými bloky se dělit s jezevcem,
původním obyvatelem tohoto brlohu.

Vitamín KŘ

Jelikož není v našich silách Vitamíny Kř!
dát na všechny pískovcové kempy, tak
uvítáme pomoc.
Pokud máš zájem nám pomoci, tak
nám na redakční mail napiš, na který flek
bys výtisky dával a určitě se dohodneme
a budeme ti je posílat poštou.
Výhodou je, že dostaneš i jeden výtisk
Vitamín Kř! i pro sebe.
Což je asi jediná možnost jak touto
cestou Vitamín Kř! dostat, protože
předplatné opravdu nechystáme.
V případě zájmu piš na redakční email:
vitamin.kr@volny.cz
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Po stopách vozových
ˇ
cest v Kokorínském
dole
Před dvěma stovkami let byla krajina mezi
Kokořínem a Mšenem více zalidněná než dnes.
Rychlý nárůst počtu obyvatel ve vsích vedl
na konci 18. století k rozšiřování obdělávané
půdy na úkor lesů. Využíval se každý kousek
země. Ještě poměrně daleko od dnešních vsí
nás překvapí uměle zarovnaný povrch skalních
plošin až po samý jejich okraj, někde s patrnými
odvodňovacími příkopy nebo opěrnými zdmi
z pískovcových kvádříků. Na dně mnohých
roklí, dnes stěží prostupných, můžeme najít
jasné známky starých příčných teras, které
měly zabránit erozi půdy při přívalových
deštích. V takových místech dřívější obyvatelé
vesnic s oblibou pěstovali ovocné stromy, jak
napovídají do pískovce vyhloubené komory
sušáren na ovoce.
V tehdejším světě, který dokázal přírodu
víc respektovat a zároveň lépe využívat, hrály
důležitou roli vozové cesty. Rostoucí městečko
Mšeno čím dál víc pociťovalo nedostatek vody.
Zachycená dešťová voda se dala používat jako
užitková, pitnou vodu ale museli mšenští až
do roku 1872 dovážet od pramene Stříbrník
ve Vojtěchově nebo od pramene pod Vínem v
Ráji. Podobně museli pro vodu do údolí Pšovky
dojíždět i obyvatelé Jestřebice nebo Kokořína.
Kromě dopravy pitné vody se vozové cesty
využívaly především ke svozu obilí určeného
na semletí. Mezi Rájem a Kokořínem fungovaly
na Pšovce čtyři mlýny. Mlýn ve Vojtěchově
stával tam, kde odbočuje ze silnice červená
značka směrem na Pokličky, naproti pivovaru.
Jen o 300 metrů níž, mezi dnešní studánkou
v ústí Boudecké rokle a silnicí, byl Boudecký
mlýn. Podle popisu v deníku Karla Hynka
Máchy to muselo být klapání Boudeckého
mlýna, které dokreslovalo jeho nocleh pod
nedalekým převisem první srpnovou noc roku
1832. Jediná zachovaná z budov mlýna dnes
slouží jako chata. Při pravé stěně údolí 500
metrů pod Cikánským pláckem mlel nejméně
od roku 1520 Hlučovský mlýn. Části místností
vyhloubených ve skále jsou stále k vidění v
bažině u silnice. Nejstarším byl Podhradský mlýn
na Dolině – stával v místě dnešního parkoviště
pod koupalištěm. V blízkosti těchto mlýnů se
sbíhaly cesty od vsí a hospodářských usedlostí
rozkládajících se na okolních plošinách.
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Kvůli tomu, že vůz tažený koněm může
překonat jen poměrně malý výškový spád,
nemohly vést vozové cesty po dně hlavních
údolí. Závěry těchto údolí bývají totiž velmi
strmé a skalnaté, navíc zde hrozilo zapadnutí
vozu do podmáčené půdy. Také cesta podél
Pšovky byla nespolehlivá, po větších deštích
jistě nesjízdná. Cesty byly tedy budovány tak,
aby z co největší části vedly po povrchu plošin
nebo po temenech hřbetů. Nejstrmější úsek na
dno údolí pak překonávaly klikatým průběhem
s ostrými zatáčkami. To si vyžadovalo
určité úpravy skalního podloží nebo přímo
oboustranné zapuštění cesty pod povrch
skal. Ve skalnatých úsecích se často cesta
rozdělila na dva pruhy: strmější pruh pro cestu
s kopce dolů a mírnější, více zklikacený pruh
pro stoupání. Jak víme odjinud, bývaly podél
pískovcových vozových cest svaté obrázky
zapuštěné do vytesaných výklenků – nik,
ale také jakési „dopravní značky“ v podobě
emblémů vyrytých přímo do skály. Různá
návěstí upozorňovala na rozvětvení cesty,
na úseky strmého klesání nebo zúžení cesty.
Pokud nebylo dno cesty ošetřeno položením
kulatiny, docházelo k vymletí podélných
kolejí. Čas od času tak museli cestáři dno
kamenickým způsobem zarovnat, čímž se
cesta postupem let víc a víc zahlubovala. Ve
stěnách cest sestupujících do Kokořínského
dolu zůstaly v důsledku stoletého používání
stopy po oškrtu od nábojů kol od jejich paty
až do výšky několika metrů. Kromě nich se
ve stěnách zachovala různá vročení, byť jsou
mnohá dnes už obtížně čitelná. Stáří vyrytých
letopočtů zpravidla roste spolu s jejich výškou
nade dnem cesty: nejstarší a nejvýš umístěný
letopočet může označovat rok vybudování
cesty, mladší letopočty pak datum její opravy.
Iniciály jmen pak můžeme nejspíše připsat
kameníkům, kteří se na úpravě cesty podíleli.

Vitamín KŘ

Pozoruhodná a přitom téměř neznámá je
cesta sestupující od romanovské hájovny
a Umrlčí roklí do Ráje. Její úvoz můžeme
sledovat podél dnešní silnice, pak ji na krátkém
úseku využívá žlutá značka kolem Bludiště.
Tady míjíme řadu drobných lomů, jeden z nich
se do cesty zakusuje asi metrovým stupněm.
Hned potom se cesta stáčí ostře doprava,
přetíná silnici a tvoří až pět metrů hluboký
zářez. Po dalších sto metrech se stáčí zas
doleva a u odbočky k samotě Víno přechází
nalevo od silnice, na dno hluboké strže vymleté
v měkkém žlutém pískovci. Vysoko v levé
stěně je kartuš s vročením 1813, nápis W.K. 48
o kus níže se možná vztahuje k pozdější opravě
cesty. Stopy od nábojů kol začínají až ve výšce
dvou metrů a ukazují, že po skončení užívání
se cesta ještě zahloubila přirozenou erozí.
Název Umrlčí rokle prý připomíná příhodu, kdy
parta opilých funebráků při cestě nahoru roklí
ztratila rakev i s nebožtíkem.
Přímo do Vojtěchova se jezdívalo z druhé
strany Bludiště po Pivovarské cestě. Kromě
zákrut nad Špíglovkou je další skalnatý úsek
s ostrou levotočivou zatáčkou v pravé straně
Pivovarské rokle sestupující ke Stříbrníku.
Droužkovská cesta je skoro celá turisticky
značená. Ze Mšena vedla od skalní kaple
Sv.
Antonína
Míčovkou,
vyhýbala
se
romanovské hájovně a sestupovala doleva na
hřbet Droužkov. Tento 150 m dlouhý úsek,
známý jako Průsečná skála, je až šest metrů
hluboký, s mnohými nápisy, dobře čitelný je rok
1863, dříve uváděný rok 1789 je už nečitelný.
Na dolním konci zářezu byl nápis „1500 byla
tato skála prosekána P R W S“, nepochybně
vytvořený nějakým nadšeným romantikem
v pozdější době. V dalším průběhu pak asi
bylo možné odbočit doprava do Boudecké
rokle, jinak je možné cestu vystopovat až nad
Pokličky, kde se ztrácí.

Hlučovská cesta

Vitamín KŘ

Dnes téměř zapomenutá Hlučovská cesta
vedla přes Sedlec a ústila v Kokořínském dole
nedaleko od předchozí cesty. Dá se odhadnout,
že byla svého času oblíbenější: po třicetileté
válce měli totiž hostinští ve Mšeně povinnost
odebírat pivo z panského pivovaru v Lobči.
Pivo prý chutnalo jako bahno a měšťané hledali
kdejakou příležitost napít se něčeho lepšího.
Jak vítaná musela být tedy pro formany
možnost navštívit sedlecký hostinec, na který
se uvedená povinnost nevztahovala! Nelze si
nevšimnout, že do určité míry se tento zvyk
drží dodnes (Mšeno – Gambrinus, Sedlec –
Svijany).

Vročení z 18. století nad Hlučovem
Od křížku Nad Loučkama za Sedlecem se
Hlučovská cesta stáčí k severu a v úseku
250 metrů dlouhém je zapuštěná hluboko
do skály. Na stěnách najdeme různé značky.
V následujícím otevřeném úseku se cesta
rozdvojuje: levá větev se opět zařezává do
pískovce a strmě padá k ústí Mokrého dolu
a do Hlučova k tehdejšímu mlýnu. Zde
najdeme jedny z nejstarších vyrytých letopočtů
na Mšensku, například 1767. Pravá větev
pokračuje k severu a mnoha oblouky klesá
svahem naproti Pokličkám na Cikánský plácek;
podle zákrut říkají místní tomuto místu Monte
Carlo. Je možné, že Monte Carlem jezdily vozy
nahoru a strmější větví pod Mokrým dolem
zas dolů. Pravdu se těžko dozvíme, původní
emblém v kartuši na skále v místě rozvětvení
cesty už dávno setřel čas.
V sedlecké hospodě měli sedláci s obilím
dobrou příležitost promyslet další trasu. Od
křížku Nad Loučkama nemuseli jen do Hlučova,
ale mohli se rozhodnout i pro Podhradský mlýn.
V tom případě pokračovali dál na západ a na
hraně Kokořínského dolu odbočili Komínem
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Silnicí odříznutá cesta nad Umrlčí roklí

doleva dolů, po dnešní zelené značce. I tady
ukazují stopy od kol vysoko ve stěnách na
značné dopravní zatížení. Poněkud záhadnou
zůstává vozová cesta Salmovka, která se
odděluje od Podhradské cesty nad Komínem
a míří k severu. Po půl kilometru mizí uprostřed
skal. Určitě mohla být využitelná ke stahování
dřeva směrem na Sedlec a Mšeno.
Zkuste si někdy projít některou ze starých
vozových cest a třeba na vás padne trochu splínu
z pomíjivosti času. Mnohé z frekventovaných,
ba
přímo
nepostradatelných,
barokních
magistrál během posledních osmdesáti let
zmizely v roští nebo pod mladším asfaltem.
A symboly na jejich stěnách, kdysi srozumitelné
každému mlýnskému tovaryši, dnes už
nedokáže nikdo rozluštit. Můžeme doufat,
že třeba za sto let vznikne po egyptologii
a sumerologii konečně obor, který nám umožní,
abychom rozuměli sami sobě.
- Žralok -

Oškrty od kol na Podhradské cestě

Od zákruty Podhradské cesty
je pěkný pohled na hrad Kokořín

Billův velmi smolný večer
Před lety jsme navečer dojeli autobusem do Zakšína a vyrazili do skal - já, Kvakin, Bill a jeho
přítelkyně Lída. Šeřilo se a hned za vesnicí málem Billa přejelo auto, za potokem na čerstvé pasece
zakopl o pařez a nová kytara za hodně dlouhý peníze mu přeletěla přes hlavu a zlomila si krk.
Navíc nebyla jeho, tedy dost průserová chvíle. To ho sebralo a vlastně nejen jeho. Po chvíli jsme
šli dál a ve skalním patře na úzké pěšině vedoucí ke kempu mu uklouzla noha a jen díky chycené
větvi nespadl dolů. Z velké výšky...
Přesto jsme došli na kemp, už úplně za tmy a Bill, aby se odreagoval se rozhodl, že rozdělá
oheň, ale větvičky nechtěly chytnout, takže si popálil prsty. Ocucal si je a pak už dost vzteklý si
zapálil cigaretu, ale strčenou opačně do pusy a tak si vychutnal eklhaft chuť páleného ﬁltru. Když
už začal dost nervózně chodit po kempu (oheň jsme již zapálili my s Kvakinem), šlápl vedle a spadl
nám z vysoké terasy do svahu pod kemp.
To už jsme se smáli, protože vše výše popisované se událo během necelé hodiny a poradili
jsme mu, ať zůstane raději na kempu s Lídou a nic už proboha nedělá a vyrazili do tmy pro vodu
ke studánce. Cestou jsme se zakecali a pak, nevím jak je to možné, protože cestu jsme oba znali
jak svoje boty, jsme chvilku ve tmě bloudili, do toho všeho přišla mlha. Když jsme po dlouhé době
konečně našli kemp, přišlo mi, že Lídě nějak spokojeně svítí oči, ale nekomentoval jsem to ...
Ano - za devět měsíců se narodil Michal. Prostě ten večer nás měl Bill opravdu poslechnout, už
neměl nic dělat:)
- Tony -
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„Vizionářská“ povídka z prostředí Českého ráje
napsaná již v roce 1975

Profesor
Chodil kdysi po svých km2 k ochraně určených strážce
chráněného území, bývalý profesor přírodopisu. Po boku
brašničku a v ruce okovanou hůl, tak putoval sobotu co
sobotu po troseckých campech a roznášel hrůzu a děs
mezi přítomnými zálesáky.
Sedí si tak trampíř Špulda pod Studenou skálou, na
pánvi smaží brambůrky a tichý večer chlácholí městským
ruchem ztýraný mozek. Kde se vzala, tu se vzala, z křoví
promluvila přísná tvář pana profesora: „Copak je to
tady?“
„Tramp a jeho večeře,“ odvětil Špulda. Strážce ho sjel
pohledem roztřásajícím kolena. Obešel skromné tábořiště
a vrátil se k Špuldovi.
„Vzorně uklizeno, jen co je pravda,“ pravil o zlomek
mírněji. „A jakpak je to s vámi?“ Špulda udiveně vzhlédl.
„Tak honem,“ hartusil strážce, „třeba ta květina za tou
hezkou břízkou – jakpak se jmenuje? Aha, mlčíte, nevíte
nic. Takhle by to tedy nešlo, mladíku…“
Strážce se rozhovořil a mluvil dlouho. Špuldovi se točila
hlava, míchaly se v ní vrbky, vrbice, bahnice a chlapice,
poskakovaly lístky okvětní a rostliny tajnosnubné.
„Tak si to pamatujte, příště vás vyzkouším,“ skončil pan
profesor. „A ruce – myjete si před jídlem? A čistý kapesník
– máte?“
Popletený Špulda vytáhl z kapsy kapesník zvící ubrusu.
Vypadalo to, jako by chtěl odcházejícímu strážci zamávat
na rozloučenou… Za chvíli profesor řádil o kus dál, našel
zelenáče, kteří si rozdělali oheň pod převisem.
Pro výletníky měl pokuty, pro zálesáky přírodopis.
Potkal-li cestou trapera, hbitě se otázal: „Honem –
velryba je ryba nebo savec?“ Odpověděl-li překvapený
tramp „ryba“, následoval krutý pogrom a: „Příště si vás
vyzkouším!“
Nazřídka bylo vidět skupinku trampů hádajících se
o jméno jakési záludné rostliny, nebo samotáře s Atlasem
rostlin v ruce. Tak kvetla píle pana profesora.
Neúprosný byl k výletníkům. Nezřídka odjížděli
návštěvníci Českého ráje o pár mincí lehčí a třásli se při
vzpomínce na rozkaceného starce, který je přistihl při
trhání květin nebo odhazování papírků.
Dnes už pan profesor po svém území nechodí. Vystřídal
ho jiný strážce. A tak když jednou zase Špulda vařil večeři,
letmo se přehrabujíc ve svém novém herbáři, přišel na
camp strážce nový. Nebyl zvědavý na vzorné ohniště ani
značně rozšířené Špuldovy vědomosti.
Prostě a jednoduše ho vyhodil.
- Kavče -

Vitamín KŘ

Kobra
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Hrad Bezdez
ˇ ...
... patří spolu s Karlštejnem, Křivoklátem
a Zvíkovem mezi nejznámější české hrady a zároveň
také mezi naše nejvýstavnější královská stavby.
Bezděz samotný je potom pravděpodobně nejlépe
dochovanou gotickou stavbou tohoto druhu z konce
13. století u nás, protože jeho původní podoba byla
pozdějšími úpravami v 17. století pozměněna jen
velmi mírně.
Bezděz byl založen Přemyslem Otakarem
II. v r. 1264 jako vojenský mocenský bod
na ochranu proti rozpínavosti bohaté šlechty
a správní centrum okolních královských
statků, dříve spravovaných z hradů Boleslavi
nebo Mělníku. Staveništěm se stal svršek
dominantní znělcové kupy, na jejímž úpatí
se nacházela významná trhová ves stejného
jména s románským kostelem (jeho pozůstatky
jsou obsaženy ve zdivu dnešního kostela
sv. Jiljí) a dvorcem, na němž původně sídlil
královský úředník – villik. Stavba hradu byla
z větší části hotova již r. 1279, kdy zde byl po
Přemyslově smrti v bitvě na Moravském poli
vězněn Otou Braniborským mladý následník
trůnu Václav II. V této první fázi vzniklo
jádro hradu – typologicky řazeného mezi
hrady s obvodovou zástavbou – a opevnění
s příkopem a hradbou, která sbíhala podél
přístupové komunikace až k úpatí vrchu a byla
prolomena dvěma kulisovými branami s ostře
lomeným obloukem, zavíranými pouze vraty
s točnami a zásuvnými závorami. Tyto brány
i přilehlé úseky hradby bylo možné bránit pouze
z ochozů s klasickými stínkami bez střílen,
a zřejmě i proto byla nad třetí bránou, umístěnou
v místě ostrého zalomení přístupové cesty
na jihozápadní straně, vystavěna k posílení
obranyschopnosti tohoto klíčového prostoru
okrouhlá věž, zvaná Čertova. Její vysunutí
z linie hradby umožňovalo lepší boční střelbu
(ﬂankování), navíc mohla být díky jedinému
vstupu portálkem vysoko nad zemí případně
hájena i zcela samostatně. V čele jádra hradu
dominoval na nejvyšším místě staveniště
okrouhlý bergfrit (útočištná obranná věž),
u jehož paty byla původní čtvrtá brána, vedoucí
na nádvoří sevřené mezi tzv. Purkrabským
palácem na severozápadní straně a patrovým
tzv. Královským palácem na jihovýchodě.
V tomto nádvoří se nachází i do skály vytesaná
cisterna.
Ve druhé stavební etapě došlo zřejmě
ještě před koncem 13. století za Václava II.
k částečné změně dispozice a vedení přístupové
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cesty, která nově obíhala pravotočivě celé
jádro na západní straně a vstupovala do něj
novou bránou od severozápadu, v blízkosti
nově vystavěné kaple. Jádro bylo rozšířeno
o jižní oddíl se dvěma protilehlými tzv.
Manskými paláci. Zajímavostí je velmi důsledně
dodržené jednotné schéma u všech čtyř
hradních paláců: přízemí byla plochostropá
a měla jen neobytné, skladovací funkce; ve
střední části prvního patra se vždy nacházel
obdélný klenutý sál, k němuž na jedné straně
přiléhala roubená komora a na straně druhé
klenutá komora s krbem a prevétem; druhá
patra, přístupná šnekovými schodišti, měla
pak pomocnou obytnou a provozní funkci. Na
nádvorní straně umožňovaly komunikaci mezi
jednotlivými místnostmi v úrovni prvního
poschodí kryté pavlače, což je doposud dobře
patrné na nádvorním průčelí Královského paláce
a kaple. Samotná kaple, původně zasvěcená
sv. Michalovi, je umělecky nejnáročnější částí
hradu a rozhodně patří mezi přední raně gotické
církevní interiéry v českých zemích. Spodní část
jejího jednolodního interiéru s polygonálním
závěrem je členěna sedilemi, na západní
straně je umístěna empora se středním pilířem
a dvěma lomenými proﬁlovanými oblouky.
Prostor je zaklenut křížovou žebrovou klenbou
a v patře ji doplňuje ochoz mezi dvěma
plášti zdiva, z nichž vnitřní je prolomen okny
s ojedinělými křížovými kružbami.

Pohled z velké věže na Čertovu věž a vzdálené podhradí.
Václav II. pokračoval v průběhu své vlády
v také kolonizaci královských držav v okolí
Bezdězu, vzhledem ke své náročné politice
byl ale nucen k ústupkům vůči šlechtě. Roku
1292 proto daroval severní část Bezdězska
a Kuřívody Hynkovi z Dubé za pomoc při tažení
do Polska a někdy po r. 1300, jako zástavu, také
samotný hrad Bezděz se zbývajícími vesnicemi
a nově založeným podhradním městečkem.
Berkové drželi hrad až do r. 1348, kdy jej
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Karel IV. vyplatil ze zástavy a spolu s Bělou
opět připojil k majetku koruny. V následujících
letech zde často pobýval a na jeho příkaz
vybudoval bezdězský purkrabí Oldřich Tista z
Libštejna také rybniční soustavu v blízkosti
hradu, s velkým ústředním rybníkem (dnešní
Máchovo jezero). Pro nespornou důležitost
Bezdězu v rámci královského majetku uvedl
rovněž císař Karel hrad Bezděz ve svém spise
Majestas Carolina mezi tzv. nezcizitelnými
hrady, které měly vždy zůstat
majetkem
českého krále, což ale dlouho netrvalo. Již
r. 1419 byl hrad zastaven jednomu z předních
přívrženců krále Zikmunda, Janu staršímu
z Michalovic, a stal se tak v období husitských
válek významným opěrným bodem katolické
strany; na přechodné období zde dokonce byly
uloženy zemské desky. V této době (či snad již
dříve za nepokojů v období vlády Václava IV.)
vzniklo také předsunuté opevnění na vrcholu
Malého Bezdězu, který by jinak vzhledem
ke zdokonalení palných zbraní představoval
možné nebezpečí pro samotný hrad.
Po Jindřichově smrti r. 1468 přešlo bezdězské
zboží na pány z Cimburka, kteří jej drželi až
do r. 1494. Po r. 1540 se snažili hrad od krále
vyplatit ze zástavy Berkové z Dubé, nakonec ale
nedokázali shromáždit potřebnou částku. Hrad
již v té době začal ztrácet význam prvořadé
pevnosti a pomalu chátral. V druhé polovině 16.
století si zástavní držitelé z rodu Vartemberků
nechali postavit nový zámek v Doksech a na
nepohodlném a obtížně přístupném Bezdězi již
nesídlili. V pobělohorské době získal panství
jako konﬁskát Albecht z Valdštejna a připojil
jej ke svému rozrůstajícímu se frýdlantskému
vévodství. Bezděz měl být přestavěn na
moderní pevnost a již před r. 1626 byly
zahájeny práce na novém opevnění, které řídil
Valdštejnův stavitel Ondřej Spezza (později
vystřídaný Giovanni Battistou Pieronim),
realizovány byly ovšem pouze trojúhelníkové
bastiony na severní straně hradu a hranolová
východní bašta. Po Valdštejnově vítězství nad
Mansfeldem u Dessavy v r. 1626 přestalo totiž
hrozit bezprostřední nebezpeční nepřátelského
vpádu a kromě toho měl Valdštejn splnit svůj
slib, že za vítězství v bitvě založí nový klášter.
Jeho volba padla na Bezděz a listinou
z r. 1627 určil k vydržování dvanácti mnichů
několik okolních vsí a po nejnutnějších opravách
budov hradu a kaple dal na Bezděz přenést
augustiniánský klášter z Bělé, k jen malé
radosti mnichů nucených vyměnit městské
prostředí za odlehlou samotu. Docházelo
proto mezi nimi a Albrechtem z Valdštejna
k vleklým sporům, a proto když chtěl vévoda
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oslavit svoje další vítězství u Lützenu (1632)
založením kláštera tehdy módní řehole
španělských monserratských benediktinů,
odškodnil augustiniány novým nadáním
a přiměl je k návratu do starého kláštera
v Bělé. O stavbě nového kláštera, který měl být
podle vzoru mateřského kláštera Monserratu
postaven na úpatí hradního vrchu a měl být
bohatě nadán, jednal Albrecht z Valdštejna již
v r. 1633 s předem určeným opatem Benediktem
Pennalosou. Na stavbu se již svážel materiál,
ale všem plánům učinila konec Valdštejnova
smrt v r. 1634, takže k zamýšlené stavbě
nakonec nedošlo a připravený materiál si
rozebrali poddaní z okolních vesnic.
Roku 1642 se na delší čas zmocnili hradu
Švédové a opevnili se v něm a v sedle mezi
Malým a Velkým Bezdězem. Odtud potom
podnikali loupežné výpravy do širokého okolí.
Když byli donuceni odtáhnout, hrad ještě
vyplenili a vypálili.
K deﬁnitivní přeměně hradu na klášter
a poutní místo došlo teprve dlouho po skončení
třicetileté války. Třetí emauzský opat Don
Antonio de Sotomayor dal od r. 1662 postupně
opravovat kapli a přestavovat zpustlé
a vyhořelé hradní paláce pro potřeby kláštera.
V budově purkrabství byl zřízen zimní a letní
refektář, podstřešní patro bylo přestavěno
na mnišské cely a z protějšího královského
paláce bylo upraveno sídlo opata. Obě budovy
spojovala krytá chodba a byla obnovena
dřevěná chodba u paláce. V přízemí paláců
i v některých místnostech patra byly ploché
stropy nahrazeny valenou klenbou.
Když byla na Bezděz v r. 1666 slavnostně
přenesena kopie monserratské Madony,
původně určená pro klášter na Hradčanech
v Praze, k jehož stavbě nedošlo, stal se hrad
cílem poutí. Pro množství poutníků hradní
kaple nestačila, a tak byl proti vstupu na hradní
nádvoří vedle budovy purkrabství postaven
pod přístřeškem oltář s kazatelnou. V hradbě
byly vybourány výklenky, vyzdobené r. 1724
výjevy ze života sv. Benedikta a při hradbách
byly postaveny dřevěné přístřešky pro
ochranu poutníků před nepohodou. V r. 1686
dala manželka tehdejšího majitele panství
Doks Anna z Valdštejna postavit při cestě do
hradu kapličky křížové cesty. Před vchodem do
hradu, vedle kaple, vybudovali mniši v r. 1732
dřevěnou zvonici a vedle ní dřevěnou boudu,
kde se prodávalo poutníkům občerstvení.
Protože na hrad nebylo možno zajet vozem,
dopravovaly se zásoby nahoru primitivním
výtahem. Dolní hrad zanechali mniši osudu
a pouze na jeho nádvoří si zřídili zahrádku.
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Za vlády císaře Josefa II. byl v r. 1785
klášter zrušen a poutě na Bezděz zakázány.
Řeholníci se vrátili do mateřského kláštera,
část vnitřního zařízení si odvezli, část prodali
ve veřejné dražbě. Opuštěné budovy kláštera
sloužily okolním obyvatelům jako vítaný
zdroj stavebního materiálu. V r. 1789 prodala
administrace státních statků v Českém Dubu
budovy na Bezdězu za 40 zlatých Václavu
Tschernartzovi ze vsi Bezdězu. Ten prodal
a odvezl odtud veškeré dřevo a železo, takže na
Bezdězu zbyly jen holé zdi vystavené nepřízni
počasí. Pověst, která vypráví, že při svém
ničivém díle zahynul, neodpovídá skutečnosti,
protože svá práva prodal v r. 1797 hraběti
Arnoštovi z Valdštejna, a tím bylo úplné zničení
hradu odvráceno.

Pohled na velkou věž
Do poloviny 19. století se hrad Bezděz
změnil ve zříceninu; k jeho zkáze přispěli
i hledači pokladů, o jejichž existenci se v celé
okolí udržovaly pověsti, k jejichž vzniku dalo
podnět bohatství bývalého kláštera. Teprve
romantická záliba pro památky středověku
přinesla i zde obrat k lepšímu a v r. 1844 bylo
započato s opravami hradu, další rozsáhlé
práce plánované v letech 1912 – 1913 ale
znemožnila první světová válka.
V roce 1932 zakoupil hrad Klub českých
turistů a byly zahájeny nové opravy; především
byla nově zastřešena a uvnitř opravena
budova purkrabství, opravována byla i hradní
kaple. Práce přerušila druhá světová válka,
protože Bezděz se ocitl v zabraném území
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Sudet, a pokračovaly teprve po osvobození
Československa v r. 1945, kdy se hrad stal
majetkem státu.
- Tas redaktor www.hrady.cz
Použitá literatura:
T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů
F. Gabriel, J. Panáček: Hrady okresu Česká Lípa
Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, díl III. – Severní Čechy
E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 (A-J)

ˇ
Povídání o Vrísku
V krásném to kraji Holanském je jeden
nevysoký skalnatý pahorek, zarostlý lesem
a obtékaný potokem, zvaným Dolský. Již
v dobách středověkých na něm nějaký Žižka
postavil tvrz. Byl to asi slušný pán, protože
skončil na smetišti dějin na rozdíl od svého
bratra Jana. Ten se svojí družinou táhl po
vlastech českých, plenil a loupil kudy prošel
a to ve jménu víry svaté, kterou kázal jiný Jan,
zvaný z Husi, který si – stejně jako jiní před
ním i po něm mysleli, že změní svět.
Později se tohle místo zalíbilo šlechtě. Ta již
nemusela loupit – měla naloupeno po svých
předcích. Měla však zálibu v lovu a zvěře tu
bylo hojně. Nechala zde proto postavit,jak se
na dobu slušelo, lovecký zámeček ve slohu
renezančním. Ten dostal název Vřísek podle
rostliny, vyskytující se v jeho okolí. A aby
tam nemohl mít sprostý lid přístup a případně
i pytlačit, byla v jeho okolí vystavěna místy
zeď, místy ohrada a obora byla hotová. Ještě
zbývalo jen u vjezdu postavit domek oborníkovi
a mohlo se lovit. Tak se také po několik staletí
dělo.
Časy se mění. Šlechtu vystřídala Rudá
šlechta. Jméno „šlechtic“ už nebylo v módě
a tak na lovy jezdili páni, kteří se nechali
oslovoval „soudruhu okresní tajemníku“,
“soudruhu krajský tajemníku“, „soudruhu
ministerský úředníku“ a tak podobně. Ale
také – světe div se, zde lovili páni v krátkých
kožených kalhotech s mostem, na kterém měli
nápis „Gott mit uns“. Měli také krásné, nyní
již zelené (né bílé jako kdysi) podkolenky. Na
hlavě samozřejmě klobouk zvaný tralaláček
s fedrpušem. Určitě museli být z nějaké
spřátelené lidově demokratické země, protože
se jim dostávalo vřelého přijetí. Proslýchalo se,
že k nám vozí „cenné devízy“. Nikdo nevěděl
co to je, ale jistě to byla lež.

Vitamín KŘ

Jednou zavítal do obory velmi vznešený pán.
Prý to byl sám ministr lesů vod a strání. Ten
se přímo do obory zamiloval. A jako správný
milenec jí chtěl mít jenom pro sebe. Nařídil
proto svým lokajům, že se obora musí co nevidět
dát do „šusu“. V první řadě opravit lovecký
zámeček Vřísek, aby byl byl obyvatelný a nejen
to - aby byl dostatečně reprezentativní, když
si tam přiveze některou ze svých početných
„neteří“, jak se ve vší počestnosti hosteskám
říkalo. Dále aby se opravila zeď kolem obory
a tak dále a tak dále.
Jednoho krásného dne v zápalu úsilí
budovatelského si někdo všiml, že je vedle
zámečku studna. Údajně byla vyhloubena již
ve středověku a měla být původně hluboká
padesát metrů. Ta ovšem v průběhu věků
přestala být využívána a stala se postupně
skládkou všeho odpadu. Jak se o tom dozvěděl
soudruh ministr, vydal rozkaz, že se studna
vyčistí a znovu zprovozní.
Jeho lokajové dlouho hledali někoho, kdo se
této práce ujme. Až se konečně dala dohromady
parta nadšenců. Po lanech se spustili do studny.
Zjistili, že je hluboká zhruba třicet metrů. To
by znamenalo, že zasypaná odpadky ve výši
dvaceti metrů. A že to nebyla lecjaká studna!
Kdo jí viděl, musel s úctou smeknout před těmi
co jí vyhloubili. Byla vytesná do pískovcové
skály a měla v průměru 4, slovy čtyři metry.
Parta nadšenců, zčásti z řad horolezců, zčásti
z řad dobrodruhů (to ale byli vlastně všichni),
se dala do díla. S pomocí mechanizace, která
byla asi tak na úrovni doby, kdy vznikaly
první manufaktury, někdy až v nelidských
podmínkách, bojovala o každý metr hloubky.
Po mnohaměsíčním úsilí, kdy bylo ze studny
„vytěženo“ okolo 250 kubických metrů(!)
odpadků všeho druhu (hlíny, bot, skla,
paroží, keramiky, plechových nádob a bůhví
čeho ještě) se konečně dosáhlo dna studny.
Voda ale bohužel nikde. Ne že by tam nikdy
nebyla, ve výšce asi čtyř metrů nade dnem
bylo poznat, kam kdysi sahala. Začalo se tedy
uprostřed studny hloubit dno. Asi po metru se
voda objevila. Co dál?
„Moudré“ hlavy vymyslely, že dále bude
pokračovat odborná ﬁrma, která se vrtáním
studen profesionálně zabývá a je na to také
speciální technikou vybavena. Domluvilo se, že
vrt bude hluboký 150 metrů o průměru zhruba
třiceti centimetrů. Přijela vrtací ﬁrma a začaly
problémy. Zjistilo se, že volným prostorem
studny těch padesáti metrů hloubky se nedá
vrtné zařízení zkompletovat, tudíž vrtat se
nedá. Co teď?
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A protože u soudruhů lokajů nebyla
o dobré nápady nikdy nouze, řešení se našlo.
Studna se zaveze znovu až po okraj šotolinou
a hotovo. Potom už nebude problém vrtat! Jak
řekli,tak udělali. Celé týdny zavážely nákladní
automobily světoznámé značky TATRA studnu!
Skončili, když dosáhla výška šotoliny zhruba tří
metrů pod okrajem studny. Mohlo se začít bez
problémů vrtat. Ne, to nebylo v Kocourkově,to
bylo na Vřísku. Až potud jedna kapitola.
Kapitola druhá
Vrt byl úspěšně dokončen, vyplaceny
prémie, sláva! Všechno v pořádku, ve vrtu vody
habaděj! Odebrány vzorky vody, odeslány do
příslušných laboratoří, aby byla potvrzena její
nezávadnost.
Soudruh ministr přeci nemůže pít z kaluže,
to je přece jasné, ne? On ale, jak se v laboratoři
rozborem zjistilo, nemůže tuhle vodu pít nikdo,
snad ani dobytek, protože je závadná. Smůla,
smůla! Co dál?
Musí se to tedy alespoň „zahrát do autu“.
Zase dali hlavy dohromady, zase něco
vymysleli: Přijely cisterny s vodou - zase té
světové značky a lily a lily na šotolinu vodu tak
dlouho, až byla její hladina nad šotolinou. Teď
to teprve vypadalo jako plná studna. Někdo
se zmínil o něčem jako o „Potěmkinovejch
vesnicích“, ale hned se omluvil, když zahlédl
káravé pohledy ostatních a radši poodešel
k nedaleké skalní vyhlídce, aby si to rychle
v hlavě srovnal a přišel na jiné myšlenky,
stejně jako nějaký Mácha, který prý kdysi
tuto krásnou vyhlídku také navštívil (ostatně
pamětní deska na ní o tom vypovídá).
Kapitola třetí
Soudruh ministr lesů vod a strání bohužel
své dílo nedokončil. Jestli se málo modlil, či
nedokončil VUML, nikdo dnes už neví. Přišel na
jeho místo jiný soudruh ministr. Ten měl ale
jiné zájmy. Takže Vřísku bohužel. Snad příště .
Doslov
Co se tedy udělalo na Vřísku? Na loveckém
zámečku se udělala nová střecha. Vnitřek
zůstal zdevastovaný jak byl – bez oken, bez
dveří, takže do vydrancovaného skeletu pouze
přestalo pršet. Dále se provedly některé opravy
zdí a ohrady obory, které by se stejně udělat
musely, aby oborní zvěř, zejména muﬂoni,
neutekla. No a studna? Z té se stala žumpa.
A co to všechno stálo? To nemohu uvést, protože
to nemám potvrzeno z nezávislých zdrojů. Ale
což, to už dnes není rozhodující, stejně by to
dělalo jen „zlou krev“. Zapomeňme. Amen.
- Tore of Seton -
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ˇ
S PROSÍKEM K PÉTOVI
S MACÍKEM
Rubrika kamaráda Péti a kocoura Macíka

Macíku, můžeš nám takhle bokem prozradit,
které kempy jsou pískovcové? Myslím tím tu
soutěž z minulého Vitamínu, jak se má
z textu písničky Vandrák od Lístku uhádnout,
které kempy v ní jmenované jsou na pískovcích.
Zatím nemohu, protože by mě Maruška
hnala ...
Je trochu zklamaná tím, že se ozval
s odpovědí jen jeden kamarád a nechce se jí
věřit, že jsou trampové tak málo hravý. Tak
jsem jí řekl, že musí prozradit i ceny, když
chce soutěžit a nechala to na mně. Tím tedy
na vědomost dávám, že soutěž pokračuje do
dalšího čísla a ceny jsou následovné.
Pokud vyhraje chlap, tak dostane ﬂašku
rumu Božkovského, zakopanou na jednom
z campů a výherci pošleme mailem podrobný
popis skrýše, aby si cenu mohl vyzvednout.
Pokud vyhraje kamarádka, tak způsob předání
bude stejný (zde Maruška nekompromisně
potlačila protesty pánské části redakce, měli
jinou představu o předání ceny), jen to nebude
ﬂaška rumu, ale hezká ozdoba na krk.
Tak se podívejte zpátky do minulého
Vitamínu a udělejte Marušce i sobě radost :)

Ahoj Péťo.
Procházel jsem se po letech po Českém ráji (znáš to
- děti, manželka, ﬁrma, druhá manželka...) a ačkoliv
jsem slyšel, že nějakej vůl zničil trampské kempy
v tomhle kraji, byl jsem z toho dost přešlej, když jsem
viděl, jak některé z bývalých trampských míst teď
vypadají. A taky jsem tam nepotkal žádného trampa,
opravdu je to z trampováním v Ráji tak špatný?

Zajímavý je úvodní zápis z kempovky.
Cituji:
Tento camp opravila Národní agentura pro
ochranu a přežití trampů ve volné přírodě
a uvedla ho do stavu trampingu blízkému.
Camp byl zničen šíleným nedostudovaným
archeologem.
Pokud ho zase zničíte, příště si ho uděláme
někde, kde ještě nikdy žádný nebyl a všechny
archeologické vrstvy jsou zatím nepoškozené.
Skal a převisů je v Českém ráji dost.
Za agenturu:
Šustící tráva - sekční šéf pro výstavbu
Přeji ti hodně zdaru v tvém obnoveném
trampování.
Péťa

Pokud máš nějaký zvídavý dotaz
na Péťu a Macíka, tak jim ho pošli na
redakční mail: vitamin.kr@volny.cz

Ahoj Koloděj
Trochu tě uklidním Koloději, už to na
Českém ráji není taková masovka, jako byla,
ale zase to není až taková deprese, jak to na
první pohled může vypadat. Prostě trampové
nejsou tolik vidět, protože si dávají větší pozor
a dokonce místech nedávno zničených kempů
vznikají kempy nové - například tento:
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° ...
ˇ
HUMOR Z POD PREVISU

Trampové přišli ke svému sbouranému
srubu a našli u něho cedulku:
SRUB STRŽEN, MYSLIVECKÁ JEDNOTA.
O týden později byly nalezeny stržené
posedy a na nich nápisy:
POSED STRŽEN, TRAMPOVÉ.

Ty, Višňáku, ty už seš jak mol ...
„To jsem na tom vandru
v Rumunsku tolik zhubnul?“
„Ne, všechno sežereš!“

☺☺☺
„Ty, Moby, jakou značku jsi
dal tomu inzerátu, že hledáš
kamarádku na vandr po Evropě?“
„S poctivostí nejdál dojdeme!“
„A kam až jste došli?“
„Do Doks...“

☺☺☺
Jde Fred s Piňdou Českým rájem
a z jedné výhlídky vidív
dálce siluetu Trosek.
„Hele, Frede, tam bysme se mohli
jít podívat, co říkáš?“
„Žádný takový, radši zmizíme,
než to tady taky svedou na nás...“

Vitamín KŘ
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